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บทน�ำ
รูหนอนแห่งจักรวาลคือส่วนหนึง่ ของหลุมด�ำอันมีมวลมหาศาล ดูดกลืน
ทุกสิ่งที่อยู่ใกล้แม้กระทั่งแสง หากเปรียบกาลอวกาศเป็นแผ่นกระดาษที่มี
ความยาวเป็นอนันต์ ซึ่งโค้งม้วนทอดยาวไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้จบ รูหนอนก็คือ
ท่อเล็กๆ ที่เชื่อมลัดจากผิวกระดาษตรงจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งบังเอิญ
บิดโค้งมาอยูใ่ กล้กนั เป็นทางเชือ่ มจากเวลาช่วงหนึง่ ไปยังอีกช่วง ซึง่ จะเปิดออก
และปิดตัวลงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาที นั่นคือความเข้าใจของผม
แต่มนุษย์เรายังสร้างรูหนอนเองไม่ได้ แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเองอยู่เสมอ
โดยที่เราไม่รู้ และเราคงไม่สามารถก�ำหนดมิติปลายทางหรือสถานที่ หรือ
ดึงเอารูหนอนออกมาจากฟองควอนตัม ซึ่งก็คือฟองเล็กๆ ที่เกิดจากการ
ทีก่ าลเวลาและอวกาศสัน่ สะเทือน แม้วา่ ตามทฤษฎีสมั พัทธภาพของไอน์สไตน์
จะบอกว่าฟองควอนตัมนั้นมีอยู่ในทุกโมเลกุลของสสารก็ตาม
ไม่นา่ เชือ่ ว่าผมคิดถึงเรือ่ งนีใ้ นเวลาทีผ่ มก�ำลังจะตาย รถของผมพุง่ ทะลุ
ราวกัน้ ตรงขอบทาง ลอยละลิว่ ในอากาศ ก่อนจะกระแทกกับผิวน�ำ้ และด�ำดิง่
ลงไป หัวผมมึนตือ้ จากแรงกระแทก มวลน�ำ้ เริม่ ไหลทะลักเข้ามาทางหน้าต่าง
ที่ เ ปิ ด อยู ่ ผมพยายามกระเสื อ กกระสนพาตั ว เองออกมาจากรถ แต่ ก็
ไม่มเี รีย่ วแรงมากพอจะต้านแรงน�ำ้ ทีไ่ หลหลัง่ เข้ามาได้ ไม่นานมันก็เอ่อล้นเต็ม
ภายในตัวรถ ห้อมล้อมผมไว้ในความเย็นเยียบ ผมได้ยินเสียงวิ้งในหู แบบที่
เรามักจะได้ยินเมื่อปล่อยตัวให้จมลงในหนองน�้ำจนมิดท่วมหัว มันฟังคล้าย
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เสียงหรีดหริง่ เรไรทีพ่ าให้สงบและขนลุกในเวลาเดียวกัน ผมรูส้ กึ เหมือนตัวเอง
ก�ำลังลอยละล่อง ขณะที่รถก�ำลังจมดิ่งลงสู่ก้นแม่น�้ำปิง
ท่ามกลางสติทรี่ างเลือนผมได้กลิน่ ดอกลัน่ ทมหอมจรุงลอยมากับสายน�ำ้
ขณะที่หูแว่วได้ยินเสียง
'...กู ข อสาบานต่ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง ปวงว่ า กู นั้ น จะรั ก มั่ น ต่ อ พ่ อ จอม
แต่เพียงผู้เดียวทุกชาติภพ'
'พ่อจอม...พ่อจอมขวัญของฉัน อย่างนีเ้ รียกว่าข่มขืนใจพ่อจอมหรือไม่...'
เสี ย งแรกนั้ น หนั ก แน่ น ขณะที่ เ สี ย งซึ่ ง ตามมาที ห ลั ง นั้ น ทอดหวาน
อย่างเว้าวอนและยั่วกระเซ้าอยู่ในที ในอกผมอุ่นด้วยความรู้สึกประหลาด
ทีป่ ลอบประโลมและหวามใจอย่างลึกซึง้ ขณะทีแ่ สงเลือนรางซึง่ ส่องผ่านผิวน�ำ้
ลงมาหายลับไปและถูกแทนที่ด้วยความมืดมิด
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จอม
"คุณจอมครับ ของเก่ากับหีบบนเฮือนใหญ่จะหื้อเอาไปเก็บตี้ใดครับ"
เสียงอู้ค�ำเมืองดึงความสนใจของผมจากการสเก็ตช์แบบคร่าวๆ ลงบน
กระดาษ และหันไปทางลุงตันซึ่งเป็นหัวหน้าช่างไม้ชาวเชียงใหม่ที่มาท�ำงาน
เป็นผู้รับเหมารายย่อยให้กับบริษัทที่ผมท�ำหน้าที่เป็นสถาปนิก "ห้องเก็บของ
เต็มแล้วเหรอลุงตัน"
"ยังบ่เต็มครับ แต่บฮ่ วู้ า่ ของในหีบมันจะเป็นของมีคา่ ก่อ เดีย๋ วพวกคนงาน
มันจะไปโดนของเปิน้ หลุ* จะบ่มปี ญ
ั ญาหามาใช้คณ
ุ หญิงเปิน้ "
"มีของอะไรมั่งล่ะ ขอดูหน่อย" ผมปิดสมุดสเก็ตช์ แล้วเดินออกจาก
ศาลาริมน�ำ้ ไปตามทางเดินทีป่ ดู ว้ ยศิลาแลงบนสนามหญ้าทีเ่ พิง่ จะรดน�ำ้ ใหม่ๆ
ลมแล้งพัดโชยมาเบาๆ หอบเอากลิน่ หอมรืน่ ของดอกลัน่ ทมลอยแตะจมูก
ดอกสีขาวร่วงลงบนสนามหญ้าเป็นจุดเล็กๆ พราวบนผืนหญ้าสีเขียวสด ผม
ก้มลงหยิบขึ้นมาหนึ่งดอก ดมกลิ่นหอมๆ ของมันแล้วหย่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนต้นไม้ชนิดนี้คงจะปลูกกันตามวัด ไม่ใช่บ้านคน เพราะชื่อมัน
ฟังดูไม่ค่อยเป็นมงคล เหมือนจะระทมทุกข์ แต่หลังจากถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
ลีลาวดี มันก็อัพเกรดตัวเองอย่างรวดเร็ว จากต้นละไม่กี่ร้อยขยับขึ้นเป็น
สีห่ า้ พัน กลายเป็นต้นไม้ทนี่ ยิ มปลูกกันทัว่ ทัง้ หน้าบ้านหลังบ้านและก็ตามรีสอร์ต
ทั่วประเทศไทย
* หลุ หมายถึงพัง
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แต่บา้ นหลังนีค้ งเป็นข้อยกเว้น เพราะดูเหมือนว่าเจ้าของเดิมจะปลูกไว้
แบบนีน้ านแล้ว ไม่รวู้ า่ หัวสมัยใหม่จนไม่สนความเชือ่ เก่าๆ หรือว่าอกหักรักคุด
ระทมขมขื่นจนต้องปลูกต้นลั่นทมไว้เต็มสวนหลังบ้านเพื่อเตือนใจ
จากศาลาริมน�ำ้ ทีม่ ตี น้ ลัน่ ทมเรียงราย ผ่านสนามหญ้ากว้าง ข้างหน้าคือ
เรือนโบราณหลังใหญ่ที่ดูเหมือนจะมีอายุร่วมร้อยปีมาแล้ว เป็นเรือนสองชั้น
แบบมะนิลาผสมสถาปัตยกรรมโคโลเนียล ชัน้ ล่างก่ออิฐฉาบปูนเป็นซุม้ โค้งสีขาว
เรียงเป็นช่องครอบอยูเ่ หนือทางเดินชัน้ ล่าง ส่วนชัน้ บนเป็นไม้สกั สีเข้มเกือบด�ำ
หลังคาทรงปัน้ หยาผสมจัว่ แหลม เจ้าของต้องฐานะดีมากมาตัง้ แต่รนุ่ บรรพบุรษุ
ถึงได้มีที่ดินพร้อมบ้านหลังใหญ่ติดริมแม่น�้ำปิงแบบนี้
ผมเดินลอดซุม้ โค้ง ขึน้ บันไดจากชัน้ ล่างไปยังระเบียงกว้าง ซึง่ ทอดล้อม
ทัง้ สองฟากของตัวบ้านอย่างร่มรืน่ อยูใ่ ต้หลังคาทีย่ นื่ คลุม สีทเี่ คลือบบนเสาไม้
และราวระเบียงฉลุลวดลายหลุดกะเทาะไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อไม้
ยังคงทน หีบไม้หนาหนักใบใหญ่สองใบวางอยูบ่ นพืน้ ระเบียง โดยมีคนงานคนหนึง่
ยืนอยู่ใกล้ๆ เพื่อรอค�ำสั่งว่าจะให้ท�ำยังไงกับมันต่อ
"ไหนดูซิว่าข้างในมีอะไรอยู่ ถ้าเป็นทองล่ะก็ เราจะอดใจกันไหวมั้ยนี่"
ผมพูดข�ำๆ พลางเดินเข้าไป
ผมดึงพวงกุญแจพวงใหญ่ออกจากเอว เจ้าของบ้านฝากลูกกุญแจทุกดอก
เอาไว้เผือ่ ต้องใช้ มันมีทงั้ กุญแจบ้าน กุญแจห้อง และกุญแจดอกเล็กแบบทีใ่ ช้
เปิดตูห้ รือลิน้ ชัก ผมเลือกมาลองไขดูทลี ะดอก จนในทีส่ ดุ ก็เจอ ผมเปิดฝาหีบออก
แล้วก็ต้องแปลกใจ เพราะมันเต็มไปด้วยกรอบรูปที่เรียงซ้อนกัน แต่ละกรอบ
ถูกห่อไว้อย่างดีดว้ ยผ้า เหมือนเจ้าของจะเก็บไว้อย่างตัง้ ใจถนอม ผมเปิดหีบอีกใบ
ออกดู แล้วก็พบว่ามันเต็มไปด้วยกรอบรูปเหมือนกัน แต่มีกล่องไม้หนาทึบ
ขนาดราวๆ กล่องทิชชูขนาดยาวอยู่ในหีบด้วยหนึ่งใบ ฝาปิดด้านบนเป็น
ทรงโค้งลงมาและติดกุญแจล็อกแน่นหนา ผมหยิบมันขึน้ มาเพือ่ ไขกุญแจเปิดดู
แต่กลับไม่มีลูกกุญแจดอกไหนไขมันได้
ผมวางกล่องไม้ใบเล็กคืนไว้ในหีบและเหน็บกุญแจไว้ที่เอวเหมือนเดิม
ก่อนจะหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูทีละภาพด้วยความระมัดระวัง
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"หือ?...ภาพเขียนด้วยดินสอทั้งนั้นเลยนี่" ผมมองอย่างทึ่งๆ
ภาพทุกภาพเก่าจนกระดาษกลายเป็นสีเหลือง และรอยคราบที่เกาะ
บนกระจกก็ท�ำให้มองภาพได้ยากขึ้น แต่ลายเส้นคุ้นตาอย่างประหลาด
ภาพส่วนใหญ่เป็นมุมต่างๆ ในอาณาบริเวณบ้านหลังนี้ ทั้งเรือนหลังใหญ่
เรือนหลังเล็ก และก็มภี าพวิวปะปนมาด้วย บางภาพละเอียดลออ แต่บางภาพ
ก็วาดแบบหยาบๆ เหมือนคนวาดขี้เกียจเก็บรายละเอียด แล้วผมก็เจอสิ่งที่
น่าสนใจ
มันคือภาพสเก็ตช์ของสถานีรถไฟเชียงใหม่ในอดีต ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่าง
จากตัวอาคารทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั อย่างชัดเจน แปลว่ารูปนีต้ อ้ งถูกวาดขึน้ ตัง้ แต่
ก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ก่อนจะมีการทิง้ ระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรลงทีส่ ถานี
จนพังเหี้ยนเพื่อตัดเส้นทางคมนาคมของพวกญี่ป่นุ และต้องสร้างขึ้นใหม่
หลังจากนัน้ หลายปี
"โอ้ โ ห ผมว่ า มั น มี ค ่ า มากเลยนะลุ ง ตั น ในแง่ ข องหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์น่ะ ดูสิ มีภาพเรือนหลังนี้กับเรือนเล็กตั้งหลายภาพ น่าจะเป็น
ตอนก่อนที่จะมีการดัดแปลงบางส่วนด้วย เห็นไหมลุงตัน ระเบียงด้านหลัง
ของเรือนใหญ่ยังมีครบอยู่เลย"
"หรือจะเป็นฝีมือช่างเขียนสมัยนั้นครับ?"
"ไม่รู้เหมือนกัน" ผมส่ายหน้า "แต่ที่แน่ๆ ต้องเป็นของล�้ำค่าทางใจของ
เจ้าของบ้านแน่นอน เพราะมันถูกเก็บไว้ในหีบอย่างดีแบบนี้ ผมว่าเราน่าจะ
เอาไปเก็บไว้ในเรือนเล็กก่อนดีไหม ทีน่ นั่ ไม่มใี ครไปยุม่ ย่าม แถมกุญแจก็ลอ็ ก
แน่นหนา"
"ดีครับ" ลุงตันพยักหน้าอย่างเห็นด้วย
ผมห่อกรอบรูปด้วยผ้าและเก็บมันไว้เหมือนเดิม ก่อนที่สายตาจะไป
สะดุดกับกรอบรูปอันเล็กที่วางอิงอยู่ในหีบใบที่สอง ผมหยิบขึ้นมาดู มันเป็น
ภาพศาลาริมน�้ำที่ไม่ใช่หลังเดียวกันกับที่มีอยู่ในตอนนี้ เดาว่าน่าจะสร้างขึ้น
ตั้งแต่ช่วงแรกๆ พร้อมกับเรือนหลังใหญ่ แต่ถูกรื้อออกไปเพราะผุพังแล้วก็
สร้างศาลาหลังใหม่ขนึ้ มาแทน ใจผมอ่อนยวบอย่างประหลาดขณะมองภาพนี้
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ทั้งสุขและเศร้าปนกัน แล้วก็เผลอยิ้มออกมาทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มท�ำไม
ผมหุบยิ้มทันก่อนที่ลุงตันจะหันมาเห็น ผมกระแอมและสั่งคนงาน
"เก็บไว้ในห้องนอนของเรือนเล็ก เดี๋ยวผมจะไปไขกุญแจเปิดประตูให้"
หลังจากดูแลให้คนงานเก็บข้าวของไว้อย่างดีตามต้องการแล้ว ผมกับ
ลุงตันก็เดินลงบันไดมาด้วยกัน
"คุณหญิงเปิ้นว่าจะมาถึงเมื่อใดครับคุณจอม" ลุงตันถามขึ้น
"เห็นว่าเป็นวันพุธนะลุง" ผมตอบ "ท่านคงมาพร้อมกับลูกๆ"
คุณหญิงทีผ่ มก�ำลังพูดถึงเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ และเป็นลูกค้าทีว่ า่ จ้าง
บริษัทที่ผมท�ำงานอยู่ให้มารีโนเวตเรือนหลังใหญ่ รวมทั้งต่อเติมส่วนของ
เรือนหลังเล็กให้เป็นแกลลอรีภ่ าพวาด ซึง่ เมือ่ ผมเห็นของทีอ่ ยูใ่ นหีบทัง้ สองใบนัน่
ผมก็เดาว่าภาพเขียนพวกนั้นน่าจะได้ออกมาโชว์ตัวหลังงานเสร็จแน่นอน
ทีจ่ ริงสโคปงานระดับนี้ ไม่จำ� เป็นต้องใช้สำ� นักงานสถาปนิกจากกรุงเทพฯ
ก็ได้ เพราะเชียงใหม่กม็ สี ำ� นักงานสถาปนิกดีๆ กับบริษทั รับเหมาก่อสร้างเยอะแยะ
แถมค่าใช้จา่ ยจะถูกกว่าใช้บริษทั ทางกรุงเทพฯ ซะอีก แต่ขอ้ สงสัยของผมก็ได้รบั
การอธิบายจากพีธ่ เนศทีเ่ ป็นหัวหน้าสถาปนิกของออฟฟิศผม
'จอม ลูกค้าขอทีมสถาปนิกทีร่ โี นเวตบ้านเก่าทีค่ ลองสานไปท�ำโปรเจ็กต์น'ี้
'โห...พี่ อยู่ตั้งเชียงใหม่ แถมยังไม่ใช่โปรเจ็กต์ใหญ่โต ท�ำไมเค้าเลือก
บริษทั เราล่ะพี่ หรือต้องการแบบเทิรน์ คีย'์
TURN KEY PROJECT คื อ การว่ า จ้ า งให้ มี ทั้ ง การออกแบบและ
ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งรวมอยู ่ ด ้ ว ยกั น ซึ่ ง แปลว่ า ทางบริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ทั้ ง การออกแบบ การก่อสร้ า ง และส่งที ม ไปควบคุ ม ดู แ ลการก่ อ สร้ า ง
จนเสร็จสมบูรณ์
'ไม่ใช่เหตุผลนัน้ หรอก แต่เจ้าของบ้านเป็นคุณหญิง เป็นเพือ่ นเก่าเพือ่ นแก่
กับคุณพ่อของท่านประธาน แล้วตอนนีท้ า่ นกับครอบครัวก็ยงั อยูท่ ตี่ า่ งประเทศ
ก็เลยอยากจะให้คนรู้จักกันช่วยดูแลมากกว่า เหตุผลเท่านี้พอมั้ย'
อืม...เป็นเหตุผลของคนมีเงินและมีเส้นสายนั่นเอง
'แล้วท�ำไมระบุเป็นทีมที่รีโนเวตบ้านคลองสานล่ะพี่'
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'สถาปนิกหล่อมัง้ ' พีธ่ เนศประชด แต่ผมรีบยิม้ รับอย่างภูมใิ จ 'เขาเห็นใน
หนังสือทีจ่ อมกับอัน๋ ให้สมั ภาษณ์ไง จอมเคยไปท�ำงานทีเ่ ชียงใหม่ไม่ใช่เหรอ'
'ก็ช่าย' ผมลากเสียง ผมเคยเลือกไปฝึกงานที่นั่นสองเดือนตอนที่ยัง
เรียนมหาวิทยาลัย 'แต่พอี่ นั๋ เขาจะยอมไปให้เหรอ แฟนแกท้องแก่แล้วนีค่ รับ'
พีอ่ นั๋ คือสถาปนิกอีกคนทีท่ ำ� งานโปรเจ็กต์รโี นเวตบ้านคลองสานด้วยกัน
กับผม
'ไม่ไป' พี่ธเนศส่ายหัว
'อ้าว อย่างงี้ก็...'
'เออ เอ็งไปคนเดียว'
ผมอ้าปากจะโวย อะไรวะเนี่ย การที่ผมยังโสด ไม่มีลูกมีเมีย มันไม่ได้
หมายความว่าผมจะสะดวกในทุกๆ เรื่องอย่างไม่มีข้อจ�ำกัดนะ อยู่กรุงเทพฯ
สะดวกสบายจะตาย เพื่อนฝูงก็เยอะแยะ แล้วความโสดนี่มันคือสถานภาพ
ที่ใครๆ จะรังแกยังไงก็ได้เหรอ
'เงินเดือนสองจุดห้าเท่า' พี่ธเนศบอก
หือ?...
เดีย๋ วนะ ขอหายใจแป๊บ...สองจุดห้าเท่าของเงินเดือนปกตินมี่ นั เป็นเรต
ของบริษัทส�ำหรับการออกไปอยู่ไซต์งานในแถบประเทศเพื่อนบ้านเลยนะ
'มีเบี้ยเลี้ยงประจ�ำวันด้วยต่างหาก ค่าซักผ้าด้วย แล้วที่นั่นไม่มีแคมป์
คนงาน แปลว่าถ้าจอมไปเช่าอพาร์ตเมนต์ บริษัทก็ต้องจ่ายส่วนนี้ให้ด้วย'
พี่ธเนศรัวทุกออพชั่นใส่ผมอย่างไม่ยั้ง
'ฮืม...' ผมคิดหนักมาก
หลังจากใช้เวลาไตร่ตรองนานถึงสิบวินาที ผมก็ตอบออกไป 'ผมก็คดิ ถึง
เชียงใหม่อยู่พอดีเลยพี่'
ตอนนีผ้ มก็เลยขึน้ มาอยูเ่ ชียงใหม่ ยืนอยูห่ น้าเรือนโบราณอายุรว่ มร้อยปี
และรื้อฟื้นค�ำเมืองที่เคยเข้าใจอยู่บ้างตอนที่มาฝึกงานให้หวนกลับมา ผมฟัง
ค�ำเมืองรู้เรื่อง เข้าใจความหมายได้ดี แต่ยังพูดไม่เก่ง
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"ยังไงผมฝากงานวันจันทร์ดว้ ยนะ" ผมย�ำ้ กับลุงตัน "ผมคงมาถึงช้าหน่อย
น่าจะเป็นช่วงบ่าย"
ลุงตันพยักหน้าและรับปากมัน่ เหมาะ "บ่ตอ้ งห่วงครับ คุณจอมจะเดินทาง
วันพรุง่ แม่นก่อ"
"ใช่ " ผมตอบ วั น พรุ ่ ง นี้ เ ป็ น วั น เสาร์ ผมจะแวะมาดู ง านช่ ว งเช้ า
สักสองสามชั่วโมง แล้วก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตอนบ่าย นอนค้างสองคืน
และกลับมาอีกทีวันจันทร์
"ถ้าบ่มหี ยังแล้ว วันนีผ้ มปิก๊ * ละเน้อคุณจอม คนงานมันมารอเต็มรถแล้ว"
ลุงตันบุย้ ปากไปทางรถกระบะทีต่ อนนีม้ คี นงานขึน้ ไปนัง่ อยูบ่ นกระบะหลังจนเต็ม
ผมมองนาฬิกา มันบอกเวลาห้าโมงเย็น คนงานพวกนี้ตรงเวลามาก
โดยเฉพาะเวลาเลิกงาน "ไปเถอะลุงตัน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่"
"คุณจอมก็อย่าปิก๊ บ้านมืดค�ำ่ ช่วงนีเ้ ชียงใหม่ฝน่ ุ หนักขนาด เดีย๋ วสะดุด
รากไม้ล้มสลบอยู่แถวนี้คนเดียว บ่มีไผช่วยเน้อ"
"แหม แค่คืนเดียว ศพยังไม่เน่าหรอก" ผมพูดกลั้วหัวเราะ
ลุงตันสตาร์ตรถและขับออกไปแล้ว ผมนัง่ ลงตรงบันไดขัน้ ล่างด้านหน้า
ของเรือนเล็ก เปิดสมุดสเก็ตช์ขนึ้ มาอีกครัง้ เพือ่ ท�ำงานส่วนทีย่ งั ค้างอยูก่ อ่ นหน้านี้
งานออกแบบมันเสร็จมาจากออฟฟิศในรูปของกระดาษพิมพ์เขียวแล้วก็จริง
แต่เวลาก่อสร้าง หน้างานจริงๆ มันจะมีรายละเอียดมากมายที่ต้องคิดเพิ่ม
ทั้งส่วนที่ต้องแก้ไขเพราะติดปัญหาที่ไม่คาดคิด หรือส่วนที่พิมพ์เขียวระบุไว้
แค่คร่าวๆ แม้แต่การปูแผ่นกระเบื้องปูพื้น คนงานยังต้องถามว่าจะให้ปูจาก
ตรงกลางออกไป หรือเริ่มจากผนังทางซ้ายหรือทางขวาถึงจะออกมาดูดีที่สุด
และเรื่องของความสวยงามเหล่านี้สถาปนิกต้องเป็นคนตัดสินใจ
ผมนัง่ อยูต่ รงนัน้ ใต้เงาร่มครึม้ ของต้นหูกวางทีท่ อดเหนือหลังคาคลุมบันได
ท่ามกลางลมที่โชยมาเป็นระยะให้คลายร้อน ผมชอบเรือนหลังเล็กมากกว่า
เรือนหลังใหญ่ มันเป็นเรือนไม้สกั สองชัน้ ขนาดเหมาะส�ำหรับครอบครัวเล็กๆ
ไม่ได้ใหญ่โตโอฬารและมีหอ้ งหับมากมายเหมือนเรือนหลังใหญ่
* ปิ๊ก หมายถึงกลับ
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ผมนั่งอยู่ตรงนั้นอีกพักใหญ่ จนฟ้าเริ่มมืดลงถึงได้หยุดมือ ผมลุกขึ้น
และบิ ด ตั ว ไล่ ค วามเมื่ อ ยขบ ก่ อ นจะเดิ น ออกมาจากตรงนั้ น พลางคิ ด ว่ า
จะไปหาข้าวเย็นกินทีไ่ หนดี ผมย�ำ่ ไปบนสนามหญ้าในความครึม้ ของเวลาโพล้เพล้
แล้วอยู่ๆ ก็เย็นสันหลังวาบ เหมือนมีใครก�ำลังจ้องมองผมอยู่
'...พ่อจอม'
ผมหันขวับกลับไปมองทันที ที่เรือนหลังเล็ก...ตรงระเบียงชั้นบนนั่น
ผมคล้ายจะเห็นเงาคนวูบไหวอยู่ตรงนั้น แต่ผมรู้ว่าไม่มีใครหรอก ผมเพิ่งจะ
เดินออกมาจากตรงนั้นได้แค่ไม่กี่เมตร ถ้ามีใครเดินขึ้นบันไดไป ผมต้องรู้สิ
หรือจะเป็นผี?
ขนแขนผมลุกเกรียว หันหลังกลับและรีบสาวเท้าออกมาโดยไม่คดิ จะพิสจู น์
กลิ่นดอกลั่นทมจากหลังบ้านหอมโชยมาแตะจมูก หอมแรงยิ่งกว่าที่ได้กลิ่น
เมือ่ ตอนกลางวัน แต่นผี่ มอยูห่ น้าบ้านนะโว้ย! มันจะหอมทัว่ ถึงอะไรขนาดนัน้ !
ทันทีทขี่ นึ้ รถได้ ผมก็สตาร์ตและบึง่ ออกมาจากเขตบ้านแบบไม่เหลียวหลัง
เอาตรงๆ นะ ไม่กล้าเหลือบมองกระจกมองหลังด้วยซ�ำ้ ถึงจะชอบดอกลัน่ ทม
ขนาดไหน ก็ไม่ได้แปลว่าจะรับได้ทุกสถานการณ์
สิ บ ห้ า นาที ต ่ อ มาผมก็ ม านั่ ง ฟั ง เพลงอยู ่ ใ นร้ า นอาหารริ ม แม่ น�้ ำ ปิ ง
ตรงฝั่งเดียวกับวัดเกตการาม ใกล้โบสถ์คริสต์และแกลลอรี่งานศิลปะที่มีอยู่
หลายแห่งละแวกนัน้ ร้านอาหารร้านนีเ้ ป็นแบบกึง่ ผับทีข่ ายอาหารช่วงกลางวัน
และมีดนตรีสดเล่นในตอนกลางคืน แต่คนื วันศุกร์แบบนีร้ า้ นคึกคักไปด้วยผูค้ น
ที่มาจองที่นั่งดีๆ ตั้งแต่หัวค�่ำและอยู่ยาวไปถึงช่วงดึก
เสียงเพลงจากวงดนตรีทเี่ ล่นอยูต่ รงมุมหนึง่ ของร้านช่วยท�ำให้ความรูส้ กึ
หลอนๆ เมือ่ ครูจ่ างหายไป ผมสัง่ ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์มากินกับเบียร์เย็นๆ
ใจหนึ่งนึกอยากโทรชวนพวกวิศวกรมาดริ๊งก์ด้วยกัน แต่ก็เปลี่ยนใจ พวกนั้น
กินเหล้าอย่างกับน�ำ้ เปล่า สาดลงคออย่างต่อเนือ่ งแบบไม่เลิกราง่ายๆ แต่คนื นี้
ผมอยากหยุดแค่เบียร์กระป๋องเดียว ไม่อยากเมา และไม่อยากมีความขุน่ มัวอะไร
ติดหัวไปกับการเดินทางในวันพรุ่งนี้
ด้วยบรรยากาศกับเสียงดนตรี สักพักผมก็ลมื เรือ่ งชวนขนลุกทีเ่ รือนหลังเล็ก
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เมื่อครู่ไปจนหมด ผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็กดูเป็นครั้งที่ร้อยว่าไฟลต์ที่
ต้องเดินทางกับโรงแรมที่จองไว้สองคืนน่ะถูกต้องอย่างที่ผมต้องการ ก่อนจะ
กดเลือกรูปทีเ่ ก็บไว้ขนึ้ มาดู ผมเลือ่ นนิว้ เร็วๆ ผ่านรูปไซต์งานก่อสร้าง จนในทีส่ ดุ
ก็ถึงรูปที่ผมอยากดู
มั น คื อ รู ป ของผู ้ ช ายคนหนึ่ ง ที่ ยื น เอามื อ ประสานตรงท้ า ยทอยและ
ส่งยิม้ น้อยๆ ให้กล้อง โดยมีฉากหลังเป็นอาสนวิหารเวสต์มนิ สเตอร์ในอังกฤษ
เขาเป็นผู้ชายตัวสูง หน้าตาดี ไหล่หนากว้าง และมีบุคลิกแบบผู้ชายอบอุ่น
ตอนนีเ้ ขาก�ำลังเดินทางจากอังกฤษกลับมาทีป่ ระเทศไทย หลังจากไปเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยที่นั่นนานเกือบสี่ปี
ใจผมพองโตเมื่ อ มองรอยยิ้ ม ของเขา ความคิ ด ถึ ง แผ่ ซ ่า นไปทั่ ว อก
ผมเคาะเบาๆ ลงบนจอโทรศัพท์และกระซิบ "พรุ่งนี้เจอกันครับ"
พี่โอม...แฟนคนแรกและคนเดียวในชีวิตของผม
มันเป็นค�ำพูดทีจ่ ะว่าผิดก็ไม่ใช่ จะว่าถูกก็ไม่เชิง ไม่ใช่แค่เพราะผมไม่รวู้ า่
ในอนาคตจะมี อ ะไรเปลี่ ย นแปลงเราสองคนไปหรื อ เปล่ า แต่ เ ป็ น เพราะ
ผมยังไม่รู้ว่าค�ำว่า 'ชีวิต' ของผม จะกินความหมายและเวลาไปไกลเกินกว่า
ที่ผมจะจินตนาการได้ในตอนนั้น

Page ���������������.indd 16

9/10/2562 BE 17:48

VIOLET RAIN 17

บทที่ ๒
ไหนว่าอกหักไม่ยักตาย
เช้าวันรุง่ ขึน้ ผมหิว้ กระเป๋าเดินทางขึน้ แท็กซีเ่ พือ่ แวะไปดูทไี่ ซต์งานก่อน
ตามที่ตั้งใจ และเมื่อไปถึงผมก็ต้องประหลาดใจ เมื่อเห็นคนงานมายืนออกัน
อยูต่ รงหน้าเรือนหลังเล็ก ทัง้ ทีต่ อนนีเ้ ราก�ำลังลงงานในส่วนของเรือนหลังใหญ่
กันอยู่
"มีอะไรเหรอลุงตัน" ผมส่งเสียงออกไปตั้งแต่ยังเดินเข้าไปไม่ถึง
"เมือ่ คืนกิง่ ไม้มนั โค่นลงมาใส่หลังคาเฮือนเล็กครับคุณจอม" ลุงตันตอบ
"ตรงบันไดทางขึ้น"
ผมเงยหน้าขึ้นมอง ก็เห็นกิ่งไม้ท่อ นเท่ า ต้ นขาทิ่ มคาอยู ่ กับหลั ง คา
"อื้อหือ เดี๋ยวนะ หลังคาทะลุเลยเหรอลุง"
"โดนพื้นระเบียงด้วยครับ เมื่อคืนเขาว่าแถวนี้ลมแรงขนาด เหมือนฝน
จะตก"
"แล้วโดนส่วนอื่นของหลังคาของตัวบ้านด้วยรึเปล่าเนี่ย"
ผมใจไม่ดี รีบก้าวเร็วๆ ไปที่เรือนเล็ก หลังคากับพื้นเรือนน่ะซ่อมได้
แต่ผมกลัวข้าวของอย่างอื่นที่เก็บไว้ในเรือนจะเสียหาย หรือไม่ก็โดนขโมย...
ยิ่งนึกถึงเงาเมื่อวานนั่นด้วย
เรื อ นหลั ง นี้ เ ป็ น เรื อ นไม้ สั ก สองชั้ น หลั ง คาใหญ่ ที่ ค ลุ ม ตั ว บ้ า นเป็น
ทรงปั้นหยา แต่หลังคาด้านข้างเป็นจั่วแหลมและมีส่วนที่ลาดเอียงลงมาคลุม
เหนือบันไดทางขึน้ ด้านหน้าบ้าน ซึง่ หักศอกเป็นรูปตัวแอลขึน้ ไปยังระเบียงชัน้ บน
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ผมก้าวเลีย่ งแผ่นไม้ตรงชานพักบันไดทีท่ ะลุเป็นรูโหว่จากการโดนกิง่ ไม้
หล่นใส่ งานงอกอีกแล้วกู ผมยังไม่ทันได้สั่งวัสดุที่จะใช้ส�ำหรับเรือนเล็กเลย
แต่ตอ้ งมาซ่อมมันแล้ว ผมเงยหน้าขึน้ มองใต้หลังคา กระเบือ้ งพังไปแถบหนึง่
แปหักไปสามท่อน ดีที่ไม่โดนจันทันเข้าด้วย
ผมก้าวขึ้นไปชั้นบน เดินผ่านระเบียงที่ทอดล้อมตัวบ้านเป็นรูปตัวยู
เข้าไปยังโถงด้านในและไขกุญแจห้องนอนเพื่อตรวจดูของที่เก็บไว้ในนั้น
ข้างในห้องค่อนข้างมืดทั้งที่เป็นตอนกลางวัน ผมเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อให้
แสงส่องเข้ามาได้
สภาพในห้องยังคงเหมือนเมือ่ วานตอนทีผ่ มเข้ามา หลังคาไม่มตี รงไหน
ช�ำรุดเสียหาย เตียงสี่เสาตั้งหันหัวชิดผนังด้านหนึ่ง ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อื่น ผม
ระบายลมหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นหีบทั้งสองใบนั่นยังวางอยู่ดีตรงที่เดิม
โดยไม่มีร่องรอยงัดแงะ ผมเบนสายตาขึ้นไปยังผนัง
ภาพถ่ายภาพหนึ่งใส่กรอบประดับอยู่บนผนังไม้ เป็นภาพบรรพบุรุษ
ของเจ้าของบ้านทีด่ เู หมือนจะมียศศักดิเ์ ป็นถึงพระยา กับภรรยาของท่านและ
ลูกชายสองคนกับลูกสาวอีกหนึ่ง ทั้งห้าคนยืนอยู่ตรงสนามหญ้าหน้าเรือน
หลังใหญ่ สีหน้านิง่ ๆ แบบทีค่ นสมัยก่อนชอบท�ำเวลาต้องถ่ายรูป ไม่ใช่ฉกี ยิม้ กว้าง
ชูสองนิ้วแบบในยุคของเรา
ผมเอียงคอมอง ภาพเก่ามาก แต่ไม่รทู้ ำ� ไมถึงไม่กลัว ภาพคนทีต่ ายไปแล้ว
ควรจะท�ำให้เราขนลุกขนชันไม่ใช่รไึ ง ไม่ใช่รสู้ กึ เหมือนจะชุม่ ชืน่ ใจแบบนี้
จากที่พี่ธเนศเล่าให้ผมฟัง คุณหญิงเจ้าของคนปัจจุบันเป็นรุ่นหลาน
แต่ย้ายไปอยู่อเมริกา ทิ้งบ้านหลังนี้ไว้โดยไม่มีใครอยู่มาเป็นสิบปี เพราะ
ช�ำ้ อกช�ำ้ ใจทีท่ า่ นนายพลสามีของท่านพาภรรยาน้อยอายุคราวลูกออกงานสังคม
แบบออกหน้าออกตาโดยไม่เห็นแก่หน้าภรรยาหลวง ท่านก็เลยหอบลูกๆ
ไปเรียนต่อที่อเมริกา และตั้งใจว่าจะไม่กลับมา ลูกจะได้ไ ม่ต้องมาเห็น
ภาพพ่อเชิดชูเมียน้อยแทนแม่ตามสือ่ ต่างๆ ก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าอะไรดลใจให้ทา่ น
เปลี่ยนใจ
ผมยกมือไหว้ภาพถ่ายและพูดเบาๆ "ถ้าท่านอยากให้ผมซ่อมเรือนนี้
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ให้ดีเหมือนเดิม ก็ช่วยยั้งลมยั้งฝนไว้ก่อน รอจนกว่าผมจะกลับมานะครับ"
ผมล็ อ กกุ ญ แจห้ อ งเหมื อ นเดิ ม และเดิ น ลงไปหาลุ ง ตั น ที่ อ ยู ่ ต รง
สนามหน้าบ้าน
"ผมคงต้องสั่งไม้กับกระเบื้องหลังคามาซ่อมตรงเรือนเล็กให้เร็วที่สุด
ลุงตันให้คนงานเอากิง่ ไม้ออกจากหลังคาก่อนเลย ระวังอย่าไปโดนอะไรพังเพิม่ ล่ะ"
"ครับ" ลุงตันรับค�ำ "เจ้าบ้านเจ้าเฮือนเปิ้นท่าจะบ่อยากหื้อคุณจอม
หนีไปเที่ยวมังครับ ก็เลยรั้งไว้อยู่"
ผมหัวเราะ อารมณ์ขนั คนแก่นชี่ ว่ ยคลีค่ ลายบรรยากาศได้จริงๆ "ลุงตัน
ก็พูดไป ผมไปแค่สองวันก็กลับแล้ว"
ผมหยิ บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ออกมาจากกระเป๋ า เพื่ อ โทรรายงานเรื่ อ งนี้
ให้ทางบริษทั รู้ จะได้เร่งสัง่ ของ แต่สญ
ั ญาณตรงนีแ้ ย่มาก ผมต้องเดินห่างออกไป
จนเกือบถึงริมแม่นำ�้ ถึงจะคุยรูเ้ รือ่ ง ผมจะต้องจัดการเรือ่ งนีใ้ ห้เรียบร้อยทันเวลา
ทีต่ อ้ งเดินทางให้ได้ ผมรอพีโ่ อมมานานเป็นปีๆ จะไม่ยอมให้เรือ่ งกิง่ ไม้หล่นใส่
หลังคาพังนี่มารั้งผมไว้หรอก
วุ่นวายอยู่กับการโทรศัพท์ติดต่อและอธิบายสถานการณ์อยู่พักใหญ่
สุดท้ายผมก็จัดการส�ำเร็จ ผมจ�้ำเร็วๆ ไปยังหน้าบ้านเพื่อเรียกแท็กซี่มารับ
ไปส่งที่สนามบิน
ลุงตันยังยืนอยู่ไ ม่ไ กลจากเรือ นเล็ ก ก� ำ ลั ง ดู แ ลให้ คนงานตั ดกิ่ ง ไม้
ให้เป็นท่อนเล็กลงเพื่อสะดวกในการขนไปทิ้ง แต่พอหันมาเห็นผม แกก็ชะงัก
หน้าซีดเผือดจ้องมองผมเหมือนเห็นผี
ผมนิ่วหน้า "เป็นอะไรลุงตัน จะเป็นลมแดดหรือเปล่า ไปนั่งพักก่อนสิ"
"ตะกี้คุณจอมได้อยู่บนเฮือนเล็กก่อครับ"
"ไม่นี่" ผมสั่นหัว "ลงมาตั้งนานแล้ว"
"ก็ผมยังเห็นคุณจอมยืนตรงระเบียง ฮ้อง* ชือ่ ผม แล้วก็ทำ� ท่าจะเดินลงมา
แต่ไอ้นอ้ ยมันถามว่าจะหือ้ ฟันกิง่ ทิง้ เลยแม่นก่อ ผมมัวตอบมัน หันไปแหมเตือ้ **
* ฮ้อง หมายถึงเรียก
** แหมเตื้อ หมายถึงอีกครั้ง
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คุณจอมก็หายไปละ"
"ลุ ง ตันตาฝาดแล้วล่ะ ผมไปยืนโทรศั พท์ อยู ่ ตรงสวนหลั ง บ้ า นโน่ น
เป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว สัญญาณมันแรงกว่า"
"ก็..." ลุงตันกลืนน�้ำลายแล้วก็หยุดแค่นั้น
"มีอะไรลุง"
"บางคนเปิ้นฮ้องว่าเจตภูต" ลุงตันพูดเสียงเบา "จะมาปรากฏตัวหื้อเห็น
ตอนคนนั้นมีเคราะห์ใหญ่"
ผมท�ำหน้าไม่ถกู เลย เหมือนกับ Doppelgänger หรือแฝดปีศาจน่ะเหรอ
ลุงตันนีท่ นั สมัยนะ สงสัยจะดูหนังเยอะ ต�ำนานผีปศี าจต่างประเทศยังรูจ้ กั
"เหลวไหลน่ะลุง"
"ช่วงนีค้ ณ
ุ จอมขับรถขับราก็หอื้ ระวังหน่อย แล้วถ้ามีโอกาส ก็ทำ� บุญนักๆ
เน้อครับ"
"ขอบคุณที่เป็นห่วงนะลุงตัน แต่ลุงตันวางใจได้" ผมยิ้ม "วันนี้ผมเรียก
แท็กซี่"
ทันทีทแี่ ท็กซีม่ าถึง ผมก็ปรีไ่ ปขึน้ รถเพราะกลัวจะไม่ทนั เวลาขึน้ เครือ่ งบิน
รถแล่นไปตามถนนรอบคูเมืองทีเ่ วลานีท้ งั้ สองฟากก�ำลังสวยด้วยต้นคูนทีย่ อ้ ยช่อ
ดอกเหลืองอร่าม และดอกตะแบกสีมว่ งกับชมพูทที่ งิ้ กลีบดอกร่วงเต็มสนามหญ้า
สวยจนอยากให้การท่องเที่ยวโปรโมตจริงจัง เผื่อจะช่วยถ่วงดุลที่คนของเรา
แห่กนั ไปญีป่ น่ ุ เพือ่ ดูซากุระในช่วงเดียวกันได้บา้ ง
แต่เสียดายที่บรรยากาศฟุ้งไปด้วยฝุน่ ละอองและควัน มัวซัวยังกับ
อยู่ในหนังเรื่องเดอะมิสต์ มันเป็นจุดอ่อนของเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้
ของทุกปีทจี่ ะมีฝนุ่ ควันปกคลุมจนเกินระดับมาตรฐาน จนต้องมีการประชาสัมพันธ์
ให้ใช้หน้ากากปิดจมูก และถ้าเป็นไปได้กค็ วรงดกิจกรรมทีต่ อ้ งอยูก่ ลางแจ้งนานๆ
เพือ่ ไม่ให้ปว่ ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ผมไปขึ้นเครื่องบินทันประกาศเรียกครั้งสุดท้ายของสายการบิน นั่งอยู่
บนเครื่องประมาณหนึ่งชั่วโมง ในที่สุดก็มาถึงกรุงเทพฯ
ระหว่างทางทีอ่ ยูบ่ นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ทวี่ งิ่ จากสนามบินสุวรรณภูมิ
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ไปสถานีพญาไท ผมก็สง่ ข้อความถึงน้องสาวเพือ่ บอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์
ผมคงได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ชลบุรี
'ซือ้ ไส้อวั่ มาฝากด้วย แม่อยากได้สตรอเบอรีพ่ นั ธุห์ วาน พ่อไม่อยากกิน
อะไรเลย แต่จี๊ดว่าพี่ซื้อๆ มาเถอะ อะไรก็ได้ พ่อกินทุกอย่างแหละ'
ผมยิ้มเมื่ออ่านข้อความที่น้องสาวส่งกลับมา ครอบครัวผมอยู่ที่ชลบุรี
ท�ำกิจการร้านสะดวกซื้อแบบที่มีสาขาทั่วประเทศ ส่วนน้องสาวผม ส้มจี๊ด
ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้าย
ที่จริงผมจะกลับไปเยี่ยมบ้านอาทิตย์นี้เลยก็ได้ แต่ผมรอก่อน เพราะ
อยากจะไปพร้อมกับใครอีกคนที่พ่อแม่ผมก็คงอยากเจอหน้าเหมือนกัน ซึ่ง
เขาคงยังไม่ว่างในช่วงอาทิตย์นี้ แต่ผมรอได้ ก็รอมาเป็นปีแล้วนี่
...พี่โอม คนรักของผม
ผมกับพีโ่ อมคบกันมาเกือบสีป่ แี ล้ว เรารูจ้ กั กันตอนทีผ่ มเรียนสถาปัตย์ปสี ี่
และพีโ่ อมเรียนอยูป่ สี ดุ ท้ายในมหา'ลัยเดียวกัน แต่เป็นคณะเศรษฐศาสตร์ พีโ่ อม
มาหาเพื่อนที่อพาร์ตเมนต์เดียวกับที่ผมเช่าอยู่ เราเจอกันครั้งแรกตรงหน้าลิฟต์
จากนั้นก็เจอกันบ่อยๆ ทั้งในมหา'ลัย ทางเดินในอพาร์ตเมนต์ หน้าโถงลิฟต์
จนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็จอดรถตรงป้ายรถเมล์ที่ผมก�ำลังยืนอยู่ เพื่อถามว่า
ผมอยากจะติดรถกลับไปกับเขาหรือเปล่า
เรื่องระหว่างเขากับผมไม่ได้มีอะไรชวนระทึกเหมือนในนิยายที่จะต้อง
มีการทะเลาะต่อยตีหรือช่วงชิงมาจากใคร มันเป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ
แม้จะท�ำให้ผมใจเต้นแรงอยูบ่ อ่ ยๆ เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขมากทีส่ ดุ ช่วงหนึง่
ในชีวติ ของผม เราจูบกันครัง้ แรกในรถของเขา ตรงลานจอดหน้าอพาร์ตเมนต์
ขณะที่ฝนก�ำลังตก ฝนตกแรงมากจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างอื่น แต่
ผมก็ได้ยินเสียงพูดของเขาชัดเจน
'พี่รักจอม'
เป็นค�ำพูดสัน้ ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลใหญ่หลวงกว่าค�ำแค่สามค�ำ เป็นค�ำพูดทีต่ อ่ ให้
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เวลาผ่านไปอีกหลายปี มันก็ยงั ชัดเจนในความรูส้ กึ ของผม เหมือนว่าผมเพิง่ จะ
ได้ยนิ มันเมือ่ นาทีทแี่ ล้ว ถึงพีโ่ อมจะต้องไปเรียนต่อทีต่ า่ งประเทศและท�ำให้เรา
ต้องอยู่ห่างกัน แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ความรู้สึกของผมที่มีต่อค�ำพูดนั้นจืดจางลง
ผมรูเ้ ลยว่าตัวเองต้องท�ำหน้าตาระรืน่ ชืน่ บานอย่างมากตลอดเวลาทีอ่ ยู่
บนรถไฟฟ้า กระทัง่ อากาศร้อนอบอ้าวตอนทีต่ อ้ งเปลีย่ นสถานีกท็ ำ� อะไรผมไม่ได้
ช่วยไม่ได้นะ ก็คนก�ำลังมีความสุขนี่ ผมเช็กอินในโรงแรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ศูนย์การค้าตรงสถานีรถไฟฟ้าอโศก จองห้องพักแบบจูเนียร์สวีตเลยล่ะ ห้องกว้าง
วิวสวย เตียงใหญ่ และที่นอนก็นุ่มมาก ทุ่มทุนน่าดู แต่คิดว่าใช้คุ้ม
นี่ไม่ได้นึกถึงเรื่องทะลึ่งอะไรเลยนะ
หลังจากนัง่ ฝันหวานอยูใ่ นห้อง กลิง้ ตัวไปมาบนเตียงเล่นคนเดียว เผือ่ ว่า
คืนพรุง่ นีอ้ าจจะได้กลิง้ สองคน ตกค�ำ่ ผมก็นงั่ รถไฟฟ้ากลับไปทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
อีกครัง้
ผมไปยืนรออยูต่ รงฝัง่ ผูโ้ ดยสารขาเข้า สักพักใหญ่กเ็ ห็นสมาชิกครอบครัว
ของพี่โอมเดินมาทางนี้ พ่อ แม่ และน้องสาวของพี่โอมที่ชื่อแอ๊นท์ ผมเดิน
ตรงไปหาพวกเขาเพื่อทักทาย
"สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่" ผมไหว้พร้อมกับพูด ผมเคยเจอพวกท่าน
สองครั้ง ตอนที่พี่โอมยังไม่ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษ
พ่อกับแม่พโี่ อมดูจะแปลกใจทีเ่ จอผม แต่กม็ ที า่ ทางยินดี ส่วนน้องแอ๊นท์
ก็ยกมือไหว้และยิ้มให้
"จอม ไม่เจอกันตั้งนาน สบายดีมั้ยลูก" แม่พี่โอมถาม
"สบายดีครับ คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับ"
"ก็ตามประสาคนแก่แหละ มีเจ็บออดๆ แอดๆ บ้าง แต่กไ็ ม่ได้เป็นอะไร
มาก เออ...ดีนะ จอมยังอุตส่าห์มารับโอม แม่นึกว่าสองคนจะไม่คุยกันแล้ว
ซะอีก ดีแล้วลูก เป็นพี่เป็นน้องกันไว้ก็ดีแล้ว"
...เป็นพี่เป็นน้อง
บอกเลยว่างงครับ คือผมน่ะไม่เคยเป็นพีเ่ ป็นน้องกับพีโ่ อมเลยนะ โอเค...
ก็เป็นบ้างในทีส่ าธารณะ แต่เวลาอยูก่ นั สองต่อสอง เราเป็นอย่างอืน่ กันตลอด
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แหละ แล้วพี่โอมก็ไม่ได้ปิดบังครอบครัวในเรื่องนี้ด้วย
แอ๊นท์ดูจะสังเกตเห็นความผิดปกติก่อนคนอื่น เธอขมวดคิ้วก่อนจะ
ยืน่ มือมาจับแขนผมและพูด "พีจ่ อม ไม่เจอกันตัง้ นาน เลีย้ งกาแฟน้องหน่อยสิ
แอ๊นท์คอแห้งจังค่ะ เดี๋ยวกลับมานะคะแม่"
แล้วเธอก็ลากผมไปทางด้านหนึ่งซึ่งมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น แต่แทนที่
น้องแอ๊นท์จะสัง่ กาแฟ เธอกลับยืน่ หน้าเข้ามาใกล้จนเห็นดวงตาโตกลมเด่นชัด
และถามขึ้น "พี่จอมไม่รู้ใช่มั้ย"
"รู้อะไร" แรงบีบที่แขนแรงอย่างผิดปกติจนผมแปลกใจ
แอ๊นท์ท�ำสีหน้าแปลกๆ คล้ายคนที่อึดอัดใจจนอยากจะกรี๊ด วูบหนึ่ง
ผมเหมือนจะเห็นความสงสารอยูใ่ นนัน้ ด้วย แอ๊นท์สดู ลมหายใจ ก่อนจะพูดต่อ
"พี่จอมคุยกับพี่โอมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่"
"เพิ่งคุยกันเมื่อสองอาทิตย์ก่อน พี่โอมบอกพี่ว่าจะกลับไทยวันนี้"
แอ๊ น ท์ เ บิ ก ตาโต "แล้ ว พี่ โ อมก็ บ อกให้ พี่ จ อมมารอรั บ เนี่ ย นะ โอ้ โ ห
เกินไปแล้ว"
"อะไรเนี่ ย พี่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ล� ำ บากตรงไหน นั่ ง เครื่ อ งบิ น ชั่ ว โมงเดี ย วเอง"
ผมพูดกลั้วหัวเราะ "พี่โอมไม่ได้บอกให้พี่มารับหรอก แต่บอกให้พี่รออยู่
ทีเ่ ชียงใหม่นนั่ แหละ วันมะรืนจะบินไปหาเอง แต่พอดีพวี่ า่ งก็เลยมารอรับด้วย
คิดถึงน่ะ"
ตอนนีแ้ อ๊นท์ทำ� หน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ "แล้วพีโ่ อมรูร้ เึ ปล่า ว่าพีจ่ อม
อยู่นี่แล้ว"
"เซอร์ไพรส์ไง"
"กู ว ่ า แล้ ว ...โอ๊ ย ขอโทษค่ ะ แอ๊ น ท์ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจพู ด หยาบ" แอ๊ น ท์
กระสับกระส่าย เธอกัดริมฝีปากและท�ำหน้าตาอึดอัดใจอย่างมาก "พี่จอม...
โอย แอ๊นท์จะบอกพี่จอมยังไงดี"
ผมใจหายขึ้นมาทันที เกิดอะไรขึ้น หรือว่า...พี่โอมจะเจออุบัติเหตุ!
"พี่โอมเป็นอะไร ป่วยเหรอ...หรือว่าเป็นอะไร" ผมถามรัวเร็ว
แอ๊นท์ส่ายหน้า "ไม่ใช่ค่ะ เอางี้ได้มั้ย พี่จอมพักที่ไหน"
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ผมบอกชื่อโรงแรมไปทั้งที่ยังงงๆ
"พี่จอมกลับไปก่อนได้มั้ยคะ เดี๋ยวแอ๊นท์โทรหา หรือไปหาก็ได้เอ้า"
ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรไม่ปกติ "พี่ว่าแอ๊นท์บอกพี่มาดีกว่าว่า
นี่มันเรื่องอะไร พี่คงไม่กลับไปทั้งแบบนี้แน่ๆ"
แอ๊นท์เหมือนอยากจะทึ้งหัวตัวเอง แล้วในที่สุดเธอก็ยอมแพ้ แอ๊นท์
ยื่นมือมาจับที่แขนผม "พี่จอมฟังแอ๊นท์นะ สูดลมหายใจลึกๆ แล้วก็ตั้งสติดีๆ
คือว่าพี่โอมน่ะ..."
แล้วอยูๆ่ ดวงตาของเธอก็เบิกโตขึน้ กว่าเดิมอย่างแตกตืน่ "กรีด๊ เห้แล้ว...
ไม่ทันแล้ว"
ผมหันไปมองตามสายตาของแอ๊นท์ พีโ่ อมมาถึงแล้ว เขาก�ำลังเดินออกมา
จากประตู เข็นรถทีม่ กี ระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบออกมาด้วย
ขาผมเบาโหวง ใจพองฟูเหมือนลูกโป่ง พี่โอมยังเหมือนเดิม สูง หล่อ
ดูดี และมีรอยยิม้ อบอุน่ ผมสะดุดใจเมือ่ รอยยิม้ นัน้ หันไปทางใครอีกคนทีเ่ ดินอยู่
ข้างๆ
"นั่นพี่โอมมากับใคร" ผมถามออกไป
"นั่น...คู่หมั้นพี่โอมค่ะ ชื่อพี่ไข่มุก"
ผมหันขวับไปมองหน้าแอ๊นท์
แอ๊นท์ทำ� หน้าเหยเก "พีจ่ อมอย่าเพิง่ โวยวายนะ แอ๊นท์ไม่รจู้ ะท�ำไงแล้ว
แอ๊นท์ขอโทษ...พี่จอมใจเย็นๆ ก่อนนะ แอ๊นท์ขอร้อง"
ผมตัวชาวาบ ขณะที่แอ๊นท์ยกมือไหว้ปลกๆ อย่างกับว่าเป็นความผิด
ของตัวเอง
"ไม่ได้ล้อเล่นใช่มั้ย"
แอ๊นท์สา่ ยหน้า ผมหันกลับไปมองทีพ่ โี่ อมอีกครัง้ ตอนนีผ้ มเห็นแล้วว่า
ผู้หญิงคนนั้นเอามือข้างหนึ่งเกาะแขนพี่โอมไว้ เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาสวย
แต่งตัวเก๋และดูมีระดับ ทั้งคู่ตรงไปไหว้พ่อกับแม่ ซึ่งท่านก็รับไหว้อย่างยินดี
หัวผมมึนตื้อ เพราะสมองประมวลผลข้อมูลไม่ทัน
"นานแค่ไหนแล้ว" เสียงผมสั่น
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"หมั้นกัน...เอ่อ เดือนหนึ่งแล้วค่ะ"
"..."
"พี่จอม" แอ๊นท์จับแขนผม กระสับกระส่ายอย่างน่าสงสาร แต่ตอนนั้น
ผมสงสารใครไม่ลง
"พี่จะไปทักพี่โอม" ผมดึงแขนออกอย่างไม่สนใจว่ามันจะดูใจร้ายและ
เสียมารยาทขนาดไหน ก่อนจะก้าวพรวดๆ ไปทางพี่โอม
ผมท�ำใจให้เชื่อเรื่องนั้นไม่ได้...พี่โอมน่ะเหรอ พี่โอมคนที่บอกว่ารักผม
และจูบผมอย่างอ่อนโยนนั่นน่ะเหรอจะท�ำเรื่องแบบนี้ได้ ผมเชื่อไม่ลงจริงๆ
เมื่อผมเดินเข้าไปใกล้มากพอที่พวกเขาจะสังเกตเห็น พี่โอมก็หันมา
"จอม..." หน้าเขาถอดสี
ผมชะงัก เข้าใจทันทีว่าอะไรเป็นอะไร
แค่วินาทีเดียวที่เราสบตากัน มันบ่งบอกอะไรมากกว่าที่แอ๊นท์บอกมา
ทั้งหมด พี่โอมที่ผมคิดถึงยืนอยู่ตรงนี้ แต่มันไม่ใช่แบบที่ผมนึกฝันมาตลอด
ผมยกมือไหว้พโี่ อม หน้าชาและมือเย็นเหมือนน�ำ้ แข็ง "สวัสดีครับพีโ่ อม
ยินดีต้อนรับกลับเมืองไทยนะครับ"
"จอม...มาด้วยเหรอ" เขาเหมือนยังไม่หายตกใจ
(ติดตามอ่ความรู
านต่อได้
นฉบับเต็ามงตี) กนั วุน่ วาย สับสนมึนงง
ผมจ้องเข้าไปในดวงตาเขา
ส้ กึ ใหลายอย่
จนจับต้นชนปลายไม่ถกู ...เขาท�ำแบบนีก้ บั ผมได้ยงั ไง
"จะไม่มาได้ยังไงครับ" ผมเสียงอ่อนอย่างตัดพ้อ
"จอม..." พีโ่ อมพูดอะไรไม่ออก มีเพียงแววตาทีแ่ ฝงความอาทรและเสียใจ
ความปวดแปลบแล่นปราดขึน้ มาในอก เสียดแทงอย่างชัดเจนโดดออกมายิง่ กว่า
ความรูส้ กึ อืน่
"วันนีผ้ มคงต้องกลับก่อน ไว้คอ่ ยคุยกันนะครับ" ผมหันไปไหว้พอ่ แม่พโี่ อม
"คุณพ่อคุณแม่ครับ จอมลานะครับ"
ผมไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าตัวเองเดินทางจากสนามบินมาที่โรงแรมได้ยังไง
ในหัวผมอัดแน่นด้วยค�ำถาม ขณะทีใ่ จเต็มไปด้วยความรูส้ กึ รัก ผิดหวัง โกรธ
เจ็บปวด ไม่เชื่อ รับไม่ได้ และสุดท้ายก็ต้องเชื่อ
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